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 ظ ع ارا

 هاه نرد ةملعو لرفلالازناب انيلعضغت يذل مدلل رولا
 اهسالروجالاوفوب و ةيزاهواغ لو انالا ميلاف 1

 اللا ديسدجم منال يمال ةالملاو ناقتالاوديريتيلا
 . ةمدقم هزيلفدعدو نامإلاو يوكل الها سوو ضو هلاواعو ظ

 2 نم دبالامللدو رب وجلا اىحا نم هلهواع :نورأمل ظ

 ألد عادي ام ظ
 .- اهعضتادب عفن هزل اسأو لنا : هلع شويفتتسم اين

 . كعاللابالاةيفؤنامو بيج نيرف نوب رك ول صلاح 1

 : .اهانضوفل جاع كساب 0 ]ا

 دا نم ردم ا

 لرصا دوو محن اكل نوص ا ترش لا عصا عن 0 م

 ناتفشلاو ناسلل اولخلاو ىودلل هو ةسمج حراخلا هذه
 هلو عكمق لل غل الحا -وةاخلاو هو و وزملاء ولت

 ظ توصلاب نهو نايم ياو ىؤلا لالايق» 9 31 ّْ



 2.211 ٌقرتحا ةديسمل د اوفو
 0 ىبعلا ره حر و ىناثلاو اهلاو

 ">> ىاسللا ماو نانجقلا منيل امنه جزكتو دان ١> شلاتلاو
 0 ديئاعاموم اق هدول رعبا جاع حش
 قتسوهو هارت نم هلب قيام عم مطسو ثلاثا نقف كلا نم عض ١ كفاربلفس 17 طق ىاؤل !ءسم جربو ىلعالا كلل نم
 ظ ٠ .عيبرلا لا ريغاملا[ ريل بسلا منه جو لزلا ل
 0 كيو صواىنملاوا نرسيلا نيزضالام ايل ام عم باج كيذا ح
 0 احر ايلا ماجا كئاحاوا وسقطت مهما داضلا هم
 مالا دل جرو ةييلاو رعاوؤلاو بانو رحانعلا قوت لعالا رت
 0 ةطفف نوما هم عزو مالا حز يم 2ك دعم مقلط س داسلا اف
 مافات للا اليل !4تهل اخد اكل هبا ع اسلا

 0 اهلا[ الأ جاطلا نم عزيو ىيتلعلا يتنسلا لوما عمير
1000 

 1 نم نيو نييرعلا يلا قطو مر اعلاوزلاو نيرارهلا
 . نوزعامضيقلا اجو |[ ماو ملثم لاعبا لازلاٌعلاملا

 |! نيش نيئرشلا قرط : : وسلا مسا نأعب اس لولا فرحا هع

 6 اي جن كل مل م ميلا دحوم ا ابلاو مدل ريغمو اولا نم 7و

 | ١ قاف تف هنضلا دم جر 0 باناب علوابلا عزو
 31 "١س لست الع اجرعرشع ءعبسلا هزه اهيلعر العلا
 000 1 .تاهنم ابره 00 ولم
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 ةواتيلا نيبو ٌوواَخَرو نرْس ور هجو سوط نو فص ع
 ”  تامداو حاتفئاو قابطناو اؤتساو 0لقتساو ةوُسلاَو
 و ًاميتساو واو طفت ىبيلو رمو رلذلقور يزصو قل ذو

 ”اهعهتؤرحا شع هن وصونت سدهلا |م اق زلتو شفتو
 ص قست ىلد قضوش ميجا اماو تلس صخخت هيك فرحا

 قصوش ٌدرٌسلاأماو ةرولذملا َرُسعلا يدعام ن هو افرح
 متصلا ماو تكباطقدجا فرحا اهعجيفرح ةئاٌعاس, 0
 ظ اهعج فرحا حاب قيوم رسلاو ةواخرلا نيداعص هلا 0

 ظ وافر تعةنس اهب نصوض ةواتبلا اماو ريئل ورح
 000000. ةعيرا اهب يعوق قايطنالا اماو ةموكولإ طع التلي رعاف
 8 لوين جانفي الا اماو الفلا و الملا و دانعلاو داعلا نهو قرحا

 أمإو لولا ّجيرالا يدعام ن هدو افرحابورسعيو مسحب

 ٍ .٠ أطاو بل نصف فرحا اهيعوجي اقرحا ةتسس در قصويش قلزلا
 ١ : يدعام ىهو افرح نو عونا هب ؤصوش نارمالاو :

 ظ .ماللااهو نافرح هيؤصو فارع الااماو يوكوملا تسلا
 | ماو طقفر هلا ىبكملا صوف ٌسفنلا ماو ”رلاو
 ررلتلا اماو اقف ريم ادانملا اهب يمويه لا متسالا
 ياء ابك هئوك هب ّرضو خعصو ]مقف ءإرلا هبورموش
 ركالاسو هقيهرشع هالك هزه دس ررغل الرجب
 2 لوم اهعنضاوم ف :دلصفم اهفورح عمت افصلاق اب
 لكبر انرا تافشلا هذه ضعب نع تادصرمعب

 ْ ا 7



 . توسل زلال اهم مصاف ةدايزلا تسيب

 ىهوزملا لي احللطص اوربا هدلرصقلاو دورم ا فزحلاب
 ظ لام وفل ةئأسلا الا الئ ىلا فورحنا ملعاوز مالا
 اايلاو اهلبكاممويصلا .نكاسلاواولاو
 5 0 اوهتىاسالااماق ييرفو ياصا نارضالملاو
 ىعاطلابوسلا وهو بسب ولع ىف ةوتيالع هيالا دلا قر
 "وزع وعاصقنيال ةملسلا علل بحاصرال كلذ

 سواولا»_ااق س ولالا ىلاثفّولار وقمةٌدحو دزيالو
 سلدلاده» ليو اهب امو ىيلعلا سايلاو وتب ظ

 ماعلااوتوواناماو_ر داو مداوخ وهج دنع
 اهلقاما دك رس ج م بالا هلال د الدب قيال لااذب مح

 5 اواعديززلاوهتييعلا امو

 ولا

 / ة) بسلا رديتر انآ ن دولكس فالاو هلا قرح رعب ره امهدحا نابسس الو ناو زباجو بج

 . يزلومف نآللا ماو صراعلاو منالَل بيس نوسلاوزياجلت 0
 00 مولاي 10“ رعبا ا

 7 مو مالملاو
 رحم اهينئس

 م 00 00
 امر“ هوسو أنا 1



 0 ل ري 8
 ظ دلافرح د يلعب لهل ا لاصئالانويا صني مو ةدحاو هلك ش
 ١ 3 . ٌعوو ءاجسيلاكم١ هارتقلا عيجدنع هرم بوجولابجاو يمس :

 200 دلاروق|يقتو كيلو او ىوسلاو ”ةايرصو بهو وو عرفو

 | 0222 صين وهال رمت لهواة كيال فاشل الكا
 0 ترتسم قساموس طخ

 ىاسصالا دعب هلك( ةرابتعاو تأذلا مالو لعدإيثلا
 نوكي ناب عرمهل / نعال صف رب قرح ايناوهيز 0

 ناو هلارما دنع اهدعب نيزحا لوا عريلاو ةهكرطا 0٠
 ْ راك هر لامقنالاعيا لصفم مسيو ليسا يبا /
 ررثلا ومن اق هدم بوجوواع قافتالا مدعل ل 3 ءاجوسو لما قرح ]

 اي . كري نم مهنمو |مدف دل يريزم مهلسو اعقفرقلا ف فري نم :
 000 ققحالكل/ دب طقف طسملادف كري نمر هنو نيهجولا 77

 0 يذلاوهف ضراعلاام او انههاتط وركب لول نأ تالوأملا جس ظ
 5 ةفيلع فوقول 0

 6 2 درا ريسدركوتم نوعيفلا 7

 1 معي لاول فليقل ديس :
 دا,ئييالف دلعي رمتلاب] كاسم



 0 ا ةوروم

 0 ط0
 1 لاوجيو فوخو نحو مدن مديو هللاو ديلعوح الضو
 اه او ىيحو عوبو فوخجونع ن/ساهدعج علو ذ١افقو

 لالإو ناسللالعةذللم دنا ناوزغارتال لزب يعس ظ
 رضوولو هانركدام تك اهنمعب لوخدل اهنعانب صارخا عونا

 نونلا احل بس اب رت اقىنخل 2
  تيتادكاس ب ىن ,دكاسلا نونلا دج نيونثلاو دئاسلا
 اوال نوكأ افقوو للصوو أطمو ائفل اهل
 0 دار نكاس نوي 0

 او: ناسا نويلانار

 2 رايظلاوالا 0 هيسنابا
 ظ قوحدحادنع نيوتناو كسلا نونلاراهللا نع ةرابعومبو

 1 العواع خا ليال وفلاءا اهعمجي هنسوو واحلا |.

 0 كدع كوه ء :11ي نونا دنعذوكبورساويغ راح
 :ئبملاو نون ريس 3 خخاو ثقتنا منع نوانسو ْ



 دورا سوو سدس ٠

 0 اعد فورحرحا ف نيوئملو أ دكاسلا نونا ماد انق

 اعدا ءإ لاو مالا ىئناهعتوب و ولون فرحا اهي سس,
 اداوث واتس ول ىبااعلا بر نمو اوافتا غالب امرك

 د موك اولا 'يبامخدو الور مس نولصيل
 هاما هنوبعو ت انجاطرعت مايارو نملدلاو نونسوب
 7 7 -- 0 .ملمحريؤن 7
 . لك اينا افلم ياها م ضلاو هلك ف عدلا

 نيكل ماهوحر هلال يح ++ اعدالا ءويجيالق هز 2602

 فوذل داق ايندلاو ناونفو ناونصوخ و5 ريل 1

 رح اهي اف يسسو هيرف ناو وج ثيحابت
 ادع فرعنا 0 اهلدو ريدك ل 3

 مافحا كر اهدعام .مييسمسلاو تايذاعلاو لاو فلا وون
 و أيس "دع اهد يدعتتلا 8 اههبسو لاو ّيراطملا ١

  .ايوتلاواب رو
 ىنلكقر 1/5 نمو اعنف فد ارهوافحا ماعم

 0 تار لع اجلا

20 0 
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 ةنجأ :

 اي 507



 كبلكو ةرلك نو د اهرفلر ايزي مل كا نزولا ماقال
 ءوخيو ىهللا ص ِرِمَحه للا ننعامإق 0 وا
 اهلسزامامواواؤ ناف مل الر ناف يك هكر يرام
 كيللءعبايءنص واو ىف ناسلا مت جيرلغا نوس :نفلاةردأف

 وه بل جواه ثيحووتاو كسا يلو

 هرم اهي ووج نم 38 "» باص س هن وذج تنجب

 ىلع للف احلا عت اهورح ني مل « ىكسمأول ازهلو قدالا فا
 ظ ادع عقيد والا راها اح خا لاجو اخد" لال 508 : يقرا اءالح اف إضف لكذ دوو نيمان نم هيل امو ظ 1 هنيلو داو توا ولع اولهم نييددشم ا نولاو ميل نماهراه,ا دا ظ

 0 نانو شو لاو نسما ساو غام اجا ك 0 نك لانو آن م د ىنع ءلماكء عب هنت مدت نا بجي ب

 ع ا ىلاثلاو لاك دوضو ماع نمد مهام ملا مك 1 صنعي ١ ١#
 ظ لكن ارو هددع ا هراهلا بحت نيرؤكدمل 0 عقيد ى 0

 0 در لل هلم ىتع كش وان ىوسمتو نرهتناوح 2-2302
 ا ا _
 ادا ]مق نؤولاخاهينره نيلاطلا الو لعوحت هافداواو

 رافاجؤعو ةفصاقفتاامارهف ىيلث ملا ما/نيبس يلو نيلئاقلل
 ب < و ىبماللاو ىيلائلاو نياتلاو ظ

 ت8 هدقتن 00 مالك فصال ارح :١

50 00 



 ظ لوالا كسو ناسا وا نائم نافرحؤقنلا ئه, نا ,لصاحو اهو :لاغملا
 | اينوكينا نيب قروالو لروما يويكاسلا ماعدا بجو انصراعانوكس ولو ارينم
 بتعب الو توما مككردب بوكت امد ا ىرلماَمم ا ةلثما نراك وا ةلكؤ
 متاتعناب تعقد كاجو بفاس تع

 لا لو مدبعام دعا الو مهر او وضع نما ادوحيو

 ادا وايمن دك لخط بد اههشو مهولتولعد ار لبشيق
 . .ماغدالا( بعيب عليكى لصالادمإي ءلفغاحل كة لهو اهلاطاو عن 01 لش لاعوجراهلنالا نيعتو ماغدالرئوجي الذ ناكناف دم قزح نيلئاقملا ٠

 وهو نكاسلاثيناذلا د اتوابوإود مالوذا لاؤو دك لاد ماعدا نمفقلتخااماما

 ا.زقلّضحملاىيراقتلا ماغد'ئم ولكى كذاب فر خع اهرسلف صوص ةورحُي
 لهم تاب بينايزفل ا عو) فه انههليصقن نيبال لح صفوه
 اجمل انا فاس اا وكل اتلإب بشي ليل اصوخبو تلعسب نمو كمجا ىلاعت
 لماع لمس ماع لازال :دصالاتاذاتلاؤ طل فرت نكهه رإنو حر اداحنا بيسناهل
 > فرح' حلما تقاناو ةغالب ماغدوا/ةفسو اًافؤفاتلا يول ير ءارد![مالاووعفانو

  قلتغاو مفب ماغالاكو يطسبو تطحاوخ قاتلا كالا ءاغداك سال تا9 يف لوال هواتلا
 ١ قزم ملل 2( يس هانا باها نام اعتمر را

 | 8 انقملا ذا هلاشسلا اافلاو ,يقتملا داضلا اس تالسرلا الكم / : 'لاعت

 :.. نبت اذ. كلغ كولو مالا طجبو كروظرضقنانعامهنمإ عع ناي قراقلا ولعلي ٠

 هانلا» كاسل اور ىيغييوعف تزمافو مسا ةفاوت وعملا ...
 2 4 07 اهلاونسع ةنكاسلا اهل نيبو نرهرخاد متن او معاق لوقو نم نونلا دنع 1

 ِ . عمال فاتر فو خ نم قائلا ذيع رعلا ناو يسد لاو كو جنم
 . القا اين نايو تودي رقدلا ها عكلوقوخ نم دلا دنع اللا ناسواتزلق
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 سفقوونأ "لوا ظ ا

 كايلبق هرليدإوشب ققرتاهناذ وقول قوالسلاف

 0 00 ١

 لم لاضاق" لع
1 

 ١" رواسا وا 0 كارلا ن و 0 مك ظ
 1 . ل ناذ سواها ترحووك 7 نااما الح ظ

 -. كيئاالاو بلف انا اريل 2
 ١ ١ ا و مور ببسب مصقانوا ةفاث ْمضراِعْوا تناك لص
 ١ اطر هبة وكساس 8

 1 هنو لاا قس ئاكر ومو |عتسم
 1 فيلات 0 اصلا ظ
 ١ : نارخاو مان ار دانصأن انراورشعإ او

 7 هد ىارواقنلا هاف رقأ
 وقتا( لقا اهكحاكاه الامل

 0 وني نا أما اليو حلاك نو لو

 ٠ 1 الو ةلإوراهل وح فقر لولاه ناكراف 1
 ان 000 لع

 دلو سلا نيبزرججاذاذكو ريبحو صبور يغوروو مص
 1 لا لاو قة نكاسلافراوشد ىصخ سيل باح.
 و ,اكبوتمانجاعو أب ال انوكس :نءاس تناكأذا اما اهب 0

 1 ديك الراو ةدحا وهاك اولا قر سكلا نوكتنإ ناو ممرال

 ١ < وهو دريم وية كوالعتساؤحاهدج
 0 وعين ا 1 ٌممالَسِو



 [لاعتسا زعاعدج هاتان اونو فاسو اب يا 1 ولا وع وع نزتحاةدحار هلك يلرلاوسكلا نوهكد انفو ١ م بالا هس وعر وعلل ولا اعلا قرمللا ١
 ءالاولاعتسالا ورم موو لمعلا نقل م

 ل تاغ الوال 1
 لاعتسا فرحا عرعب اهنوكل اهم قارن 7 .
 هيلع واكل نظاما 0 ا
 0011 | ىرملا قير ةرياكاهئاقنإلاوصفو كا
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 ءافخل رمل لع بيات ابيب و '|ائزصال 9 "1
 بالو هدزيسم هتناكادا |دا لا ااذركأتي 1414 0 اول اريركت 3 ْ ا

 نواؤرحدرُسملا ص اعجرلاذ م هوا مل دي كراقلا

 4 اه اا يحوم لا
 ٍ ياك رسل وعلل اطوال قصب

 ل 6 1

 اال هلاز نا
 و رسل ار

 وشو هس هلق ناكل رمهلاولاقن 7 ماما دا لاف! ادب ىلصتماويلاو 78-3 مهصلا تن اكاوسو طم نو أ 0
 قيتوبلا بجو

110 ماسؤسو "لص 0
 ا 1 ,ويلاق 
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 "واف 59 1150100 دوو
 000 مها غو لاو اتي رش 200

 00 0 اماوارجوخواجرتسم ءهجوإاتو ظ
 الكودارلاةلا قتفرتلا اهرح نيرسعو ىيئذا نذا ولع |

 ١ يكونوا امهلعم مترا هتف راك
 رم نادل ىلملت دور اعت لوق نم نيمدالل ا مير مزنحاو
 ظ وعم نيلاد تدل د ابلاو ىلا نم داخلو
 'تيعئو اواو )سس لا دوو سيل الا الو قل

 00 ل ىوكالاو نيلعلاونم تؤ قرم لحزب ظ

 : 0 د 1 ل م يي ع 5
 1 7 7 0 و 1 2 0 1 ا ١-07

 71 اهر ١ جج 0 0 ٌ
 . 7 / : 1 هدم 1

 111 11 537 دلا ٠ 1 / ا مسام ' 0 ١
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 00 ,7
7 0 1 4 8 151 008 

 لا 31 و ا 3 بق رو ' لاذ لامار وولاء “ا 3 راسا ا

 6 دولا دابعلاب هواعجي 00 0



 نيل مهلا ىرسلاودامعلا | يهو وصلا فرحا ف هدب اق
 كيتي رمدصب اهرعم جري توصلا نإ الاذن تيم, 'الاو

 مس ا 2 لم اطال واصلا ةقاهزقاوراطلإ وس
 ىقولاوتبالاو قولا سيصاب | نص اهنعضاو ل 0

 متلك ًاههرعب ادع رإاككا علمت احاالمصاو قئلا
 تاور ام ا ا 1و هي م

 ادهم اعو هدم امج ىرتسالاو ًاولع كولا

 قولإ البال وكمال يدنبالاو نوكسلاز هولا ىبلصالاو كنتو ٠
 لاين لا ولعتسو ةدجوملاب يىاتحا ماسقا# مناإ/م ظ

 راو طويوللا ىصرمورييملاو فوؤ تأ نم ثباملاو لودعوم ا نم
 ماي او سفنلا ق ينص /ولعسسو 3

 ىهلا سررو ماسلا ٠ 3
 اد سن 0 0 ١"

 0 ا 7
 اسوا كال والا و ايو بالا ل وإوعم | فس نلاما لع."

 ريا دس رب اد اماف نسحب فاو مات
 املوهدعبام ولع ملاففإ هوكي أمعا 'رههو رعبا
 رجوباهزتكاو وقفز فل راس دوا هالعالم

 0 ل

 2 د



 ليلا

 ١ 0 ماعم يزشبإلاو ملح نق نك لك 1 ور لاك ونا !يارجير داون" ناواع ماعلا 0 0
 امورضو د براللوهوغأذ | تنحزمال عملا شرح
 ٠ 1 اماو اهل اثمارو نوبجراف ايزو وخيو نوقف
 ١ كوول اظفللا نوكي نان هرعت اج دشبالا نسكيالو ملعؤفولا سسك

 0 ٠١ نيلزسح يلعؤتولا دارين نعد اف هرعبامباولعس ملع ظ
 امل واق! اعبات نوكأ هرعبام 'دس الا نسحبالو موهفم عم ا
 ١ ققفولار زوجت ناك افريا سار نكن ملاذا لذ نضره هان يون
 0 اهفادوحوم روكا قلقسلا ناكولو اهدعبام اذتبالاو هيلع
 ١*1 ١ ل ا مدس دورول
 )اذ ىوقو مهلا اضاون ؛/رنمم راضاو لا سيئر دالو
 ل يس سلا ا نم نا ركاد عم اهيلحؤتولاب 1

 لفشل ها ذرخ رخو اقف مامر" نراوكأوا نمو !لاحنع ١ راش ارابتعاللال نعم لا ثبحزم داب ايلا نلعب نا يونعلا ظ
 1 تلف الا كيحزم بولعْسن ا

 ١ ١ ظ
 000 ا اوأعو لا قاضملا نود ئاضم اولعوتول اعمر نسم
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 طيش ينو و طعحاةااقو يزعنم وخان لف ا
 ذا هتنص نو دو وفم لعو هبلرج نو ديزل يلع 7 2

 0 قوطعلا نود يلع فوطعللااذكو اهيولد مانعم
 نلف محض دكاد صوسولع نفولايل فو يعل فراقلا 1 ٠

 قفرارتةواع نقولا مذ عا 0

 مقل اعنءلوقواعو قولا نم 1 .دركلاووحضعب لع
 0-0 37 ولا نيذلا لوو هللا تس 27 ١
 هلا نارلاعن لهب يديتا] نكس اب الذ اهنصم يلع وف و نأه

 ىلعال تراسوصت بنا اونف ولا 008 .- 5
 ْ ماايرحالو اف متابابج و كيسلف بوجولا 0

 ظ نال اي عاوأ بريم زازا ىيسْح ءئم حوصقلا]ب هلعشب
 1 اباه واقلاغ ءاي وحن عمراح الذيل يلتبالاو قالا :
 318 ريا لة ةزؤلاعنماعوضر ككل مما 1-5 0-0 اعوقولا هصقي ناك مرح ىو رسب بس ىذا نولي االا 0
 انا ِ ما دا

 نقولا في 1 3
 0 7 نا



 ١ 1 #10 م قطاعي هرم ب 0 ا موي خا ظ
 ظ اهنارح تاكا وس نوكسل ابا هيلو قف نوم رام تاكو 03 . نواه ااوواعجرو ادبهشواليكو ىخؤلالبادمبعؤت

 . . نبلا# نارطاكو اصوفخوا 0 سا - اهلعؤؤوابوش “اال وأ" 550 ناافا مل م | 1 الا مم ظ ) ف اننا هللا طوررريو بيرالوكع قسد ا كفوا هت إج
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 7 اع وكول 00 ع ها 407
 نك, وريال« راما نا ّ 0

 هرم اهنه ىو

 0 و 1

 0 3 - - ا 2 0 1 طم وزعماو عونا لع ماقام صعب نايا اوهو جوشملاو ظ 6 ١ ا ظ لاري يلع فقول روج و ةري اق مامالا
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 7 (ضعب رو معلايلان ناس داصراسي
 مولا نالع خال كالا اهبل محل ررقلا ملردي ا

 بهاد ف عملا أر 2 9 ةلواع ارح مام االفمدر الو اقل
 0 ةرورج دات 7 ىلا تبانلا واه ىفالو اهم

 ولف وزو التل و تضم هضم يلو مولا نزح
 قراقلا نأ ام كسل قناه 21 بدال راب تيبسو
 ظ 0110 ون هوا زتبا تلاح ىبتلاح
 لاو وا ةوكاشولا زمول وكذا اعلا
 7 نانكاسو اهم ءلوا هدب نا ام اولياافإ عملا اما
 0 . 5 1 0 الاس واكراو ارمولا هيل جاري ماذ

 ناقؤلو قررتلام اروع زوجي الواقلاعم اضم نوكبا
 نرحا ةعيرواع مي ضاميؤالو ناو ناو رح: /انلع

 ٠ انلارما الو اهويو 4 او محا او (وسحاو 07

 ٠ ..اهلكونعإعملا لزهو خرم ذ اهو كل للا سحا و سحاو
 .. ٌريففقأرلا عرانملا 1 اتي اةاسيعؤتا

 ظ رعاك ادسلاو قلت اكوساجخل يأمل لضلا وره | كاصلا و
 ا او برعاكق الثلارماو 0
 م اهووصه نان ناكاذا مئاو وهو م ريل مالا 2
 لموسلم ثلاث ناكر او فمر ضم اهب ادئبا عراد غناومع اها اه
 ظ بهذاو ٍميزعاوع امن /وسكماهب يلعب احوتطو يزال كد

 " (ناكراواوثسوخ انيإ يساهم ديو ظ
 ا
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 7 . يب اكيد
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 العمر 7 :اريبالا قف رنهاب نزع اونعانوراهرسكل ا يملا

 ناقونيف بولا مسالا اساو سدا همامساو ىلا خل عل
 ميسارسلاو ٌساؤلا مدصم فن ئمايلا اما ميعامسو ساي ظ
 تو موو وافلام كف يارسلا اماو لا
 نيو ناثاو و نائئاونةورماو ةارماو تسساو مباو نراو فساو
 عماد نبال دي زها هذه محو علب هولا

 .- م تالا تلا اهءاح نق يئيرعسلا مال ظ
 (دومزبكا ارا نمو بهو انهو ,عمجرستامانهو 5
 ظ ناووسلاو قيوالا بر هد اهب عقيب نا |وسم ا هلل !و تالوللاب ملعهذ
 0 [ قد او رح انس لع ددلا لو
 علا هالوم ريل فقتل اوت رلاب قرتعملار قفلا لع رب املا كما

 هي يرواقلاو ابهدموعف سن ١ قاروخاوفا ره ذبل م ايسا 2:

 0 دل برم هيون ”ئالثر اهي سبل عج

 . رويوو نبت "صايم
 وفر ديالا
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